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MISJA GOSPODARCZA DLA BRANŻY ELEKTRONICZNEJ ORAZ IT/ICT DO
HONGKONGU, 13-16.04.2014 R.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na misję gospodarczą dla przedsiębiorstw z branży
elektronicznej oraz IT/ICT. Głównym elementem misji będzie udział w Międzynarodowych Targach
Elektroniki – Hong Kong Electronics Fair oraz International ICT Expo w Hongkongu.
Wyjazd został zaplanowany z myślą o przedsiębiorcach z branż: elektronicznej, IT oraz ICT.
Podporządkowując program misji promocji polskich firm, ich produktów, usług, a przede wszystkim
osiągnięć technologicznych umożliwiamy nawiązanie trwałej współpracy biznesowej z przedsiębiorcami
z Hongkongu, pozyskanie nowych kontrahentów, w tym również podwykonawców, uzyskanie dostępu do
będącego światowym ośrodkiem rynku produktów opartych na zaawansowanych technologiach oraz, co
nie bez znaczenia, zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie elektroniki
i telekomunikacji.
Wstępny program zakłada przylot do Hongkongu 12 kwietnia br. i obejmuje m.in.:
• udział w targach Hong Kong Electronics Fair i International ICT Expo,
• bezpłatne wejściówki na targi oraz karty VIP do Dragon Lounge (dostęp do business centre na targach),
•
spotkania
b2b
z
firmami
z
HK,
• seminarium na temat branży elektronicznej oraz roli Hongkongu jako bramy do rynku chińskiego,
• wizytę w hongkońskim przedsiębiorstwie z branży elektronicznej (do potwierdzenia),
•
wizytę
w
Hong
Kong
Science
Park
oraz
Internet
of
Things,
• powitalny koktajl na targach.
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Uczestnictwo w misji gospodarczej organizowanej przez PARP pozwala na uzyskanie dofinansowania
do kosztów przelotu oraz noclegu.
Dodatkowo, istnieje możliwość dofinansowania hotelu w Hongkongu do kwoty 270 USD dla
odwiedzających Hong Kong Electronics Fair po raz pierwszy (dofinansowanie to przyznawane jest przez
Hong Kong Trade Development Council).
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w misji prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego
do 1 marca br. na adres danuta_marcak@parp.gov.pl
Więcej informacji na stronie… http://www.een.org.pl/index.php/azja/articles/misja-gospodarcza-dla-branzyelektronicznej-oraz-itict-do-hongkongu-13-16042014-r.html

NABÓR WNIOSKÓW DO PODDZIAŁANIA 2.1.2 PO KL
PARP ogłasza konkurs zamknięty o nr POKL/2.1.2/2014/S na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania
adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których celem jest wzmocnienie potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań
zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw.
Podstawowe obszary tematyczne, których dotyczyć mogą projekty dofinansowane w ramach niniejszego
konkursu stanowią:




formy i metody organizacji pracy (w tym pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz
telepracy),
zarządzanie zmianą gospodarczą,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje
związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne tj.
organizacje członkowskie, struktury regionalne, terenowe i branżowe - w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 24 lutego 2014r. do 31 marca 2014r. do
godz. 16:30
Więcej na stronie PARP… http://pokl.parp.gov.pl/index/more/38586

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

WSPÓŁPRACA MIĘDZYKLASTROWA UE - INDIE - NABÓR WNIOSKÓW!

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków (call for proposals), dotyczący współpracy w zakresie
badań i innowacji pomiędzy klastrami z Unii Europejskiej i Indii.
Konkurs jest finansowany w ramach funduszu EuropeAid (EuropeAid/135474/DD/ACT/IN), a jego cele
obejmują zawiązywanie i wzmacnianie współpracy międzyklastrowej w obszarze badań i innowacji oraz
zwiększanie mobilności personelu zajmującego się badaniami i innowacjami poprzez oddelegowanie
przedstawicieli europejskich klastrów badawczych (research-based clusters) do klastrów indyjskich.
Nabór wniosków dotyczy następujących obszarów tematycznych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Środowisko
Biotechnologie
Transport
Energia
Zdrowie
Technologie informacyjne i komunikacyjne

Projekty mogą obejmować niżej wymienione typy działań:




tworzenie partnerstw pomiędzy klastrami z UE a klastrami indyjskimi w oparciu o wspólne
strategie badań i innowacji w wymienionych wyżej obszarach;
tworzenie indywidualnych programów mobilności, w ramach których osoby z klastrów
europejskich, związane z badaniami i innowacjami, będą delegowane do klastrów indyjskich;
działania wspierające, takie jak np. konferencje, seminaria czy warsztaty, mające na celu
promocję projektu i rozpowszechnianie wyników, podnoszenie świadomości oraz ułatwianie
współpracy pomiędzy UE i Indiami.

Oczekuje się, że projekty poprzez wymianę wiedzy, wzmocnienie zasobów ludzkich oraz zwiększenie
wzajemnego zrozumienia pomiędzy podmiotami z UE i Indii, pomogą lepiej wykorzystać istniejący
potencjał współpracy i przyczynią się do wypracowania rozwiązań dla wspólnych wyzwań społecznych.
Dofinansowanie może otrzymać konsorcjum składające się z jednego lub kilku podmiotów badawczych
z UE oraz co najmniej jednego podmiotu mającego siedzibę na terenie Indii. Jednym z wymogów jest,
aby wnioskodawca był w stanie wykazać regularne prowadzenie działań w zakresie badań i innowacji
w ciągu ostatnich 3 lat.
Obszarem realizacji projektu są Indie, natomiast takie działania jak spotkania, seminaria, warsztaty, etc.
mogą być organizowane w krajach członkowskich UE.
Składanie wniosków odbywa się dwuetapowo - wnioskodawca składa najpierw koncepcję
w terminie do 21 marca 2014 do godz. 16:00. Natomiast w drugim etapie wnioskodawcy zaproszeni
przez KE składają pełne wnioski w terminie do dnia 30 maja 2014.
Ogłoszenie o konkursie oraz dodatkowe informacje i dokumenty, w tym m.in. formularz wniosku i wzór umowy
grantowej,
można
znaleźć
na
stronach…
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=13547

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

4; http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=7C20BE78091B4FC483C0B445C6CDE6AC

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

